Vi är vad vi heter!
En klubb för alla som älskar att köra sin sportbil och som vill umgås med likasinnade sportbilsvänner.
Det spelar ingen roll vad du har för sportbilsmärke, huvudsaken är att du älskar sportbilar och vill
umgås tillsammans med andra sportbilsvänner.
Vi träffas för gemensamma turer, där vi åker tillsammans längs underbart krokiga landsvägar. Vi
stannar med jämna mellanrum för bensträckare med fika på något mysigt ställe eller ur kaffetermosen,
och besöker olika sevärdheter längs vägen. Syftet är att vi ska ha trevligt tillsammans i goda vänners
lag, och att det ska vara enkelt och gemytligt.
Alla sportbilsägare är välkomna, inte bara ni som bor i Karlstad med omnejd, utan alla med
en sportbil som tycker det är kul att umgås med likasinnade sportbilsägare. Våra träffar utgår från
Karlstad, men vi åker både öster, väster, norr och söder-ut i vårt avlånga land. Och har du ingen
sportbil så är du välkommen som stödmedlem.
Och till er utomstående sportbilsägare som är på besök i Värmland, varmt välkomna som gäster på
våra träffar om ni har vägarna förbi.
Medlemskap
Medlemskapet kostar 150 kr per år (för 2022), i det innefattas bilägaren samt medsökande
familjemedlem. Gå in på vår hemsida och fyll i ansökningsformuläret, samt sätt in medlemsavgiften på
vårt bankgiro nr. 646-6353 eller Swish 123 337 22 81. Bekräftelse och medlemskort kommer efter
registrerad betalning. Förutom vår härliga gemenskap får ni även tillgång till våra mycket förmånliga
medlemsrabatter som ger ett mervärde till ert sportbilsägande.
Hemsida & Facebook:
Självklart finns vi på webben, adressen är www.ksbv.se. Där hittar ni mer information om oss, vår
aktivitetskalender och mycket annat. Ni finner även våra lokala ambassadörer på en ort nära dig, som
gärna står till tjänst med mer information.
Vi finns dessutom på Facebook, www.facebook.com/groups/karlstads.sportbilsvanner, där det
publiceras trevliga bilder från våra träffar, och vi håller social kontakt mellan träffarna. Tillgång till vår
FB-grupp ingår som en del i medlemskapet.

Välkommen Du också!
Ulf Zetterlund
Ordförande Karlstads Sportbilsvänner (KSBV)
Tel. 070-6481009
info@ksbv.se

